
Korsvejens Skole 

Vi lærer til livet 
 

Referat                                                    Korsvejens Skole 

Vedrørende: Skolebestyrelsesmøde 

Dato: 24.02.21 kl. 17.00 – 19.00 Virtuelt 

Deltagere: Mikkel Mølbak, Rikke Madsen, Tiffany Ann Kraik, Christine Olsen, Stig Frejo Hansen, 

Nanna Vestergaard Rosberg (8A), Amanda Emilie Mittun (8P), Pia Mittun, Klaus Back, 

Flemming Birch-Rasmussen, Thomas Diechmann og Hanne Larsen 

Afbud: Jannie Kamp Mikkelsen og Martin Lønborg 

 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

Pkt. 2 Godkendelse af referat 

Referat er godkendt, men ikke underskrevet, da mødet er virtuelt. 

 

Pkt. 3 Høring om Stærke børnefællesskaber (bilag) 

Hanne introducerer kort.  

HLA tager notater og laver udkast til høringssvar, som rundsendes pr. mail til kommentarer, rettelser og 

tilføjelser. 

 

Pkt. 4 Årsberetning (bilag fra Martin) 

Kommentarer til beretningen. 

Afbud fra Martin. Derfor udskydes punktet til næste møde. 

 

Pkt. 5 Valg af skolens fotofirma for kommendes skole 

Det er fortsat virtuelt, så det er svært at udvælge. 

Rikke og Christine kigger på materiale og kommer med input. Amanda og Pia vælger ud fra sendt materiale, 

at peger på, at Dansk Skolefoto ser bedst ud. 

 

Pkt. 6 Nødundervisning og nødpasning 

Ingen ny åbning varslet, desværre. 

Det går godt for de små klasser, der er tilbage på skolen. Eleverne er glade. Der er organiseret med få lærere 

i klasserne, så vi undgår skift i løbet af dagen. Klasserne er opdelt udendørs i pauserne. 

Fortsat fokus på to-sprogede elever og hjælp til dem. 

 

Pkt. 7 Nyt fra Trafikudvalget (Martin, Stig, Tiffany og Rikke)? 

Ikke nyt fra trafikudvalg. 

   

Pkt. 8 Nyt fra  

 Skolen  

Et kommunalt udspil for 9. klassernes sidste skoletid er under udarbejdelse. 9. klasserne skal kun op i 

dansk, matematik og engelsk. 



Korsvejens Skole 

Vi lærer til livet 
 

Mht. Corona tilbydes der 2 ugentlige tests på skolen for personalet. Det er sundhedsplejersken, der 

tager testene med assistance af Sara og Per. 

Ny medarbejder, Louise, er kommet godt i gang trods manglende fysisk tilstedeværelse i opstarten. 

Teknisk medarbejder er stoppet på skolen, således at der nu er to teknisk/servicemedarbejdere. 

Mandag d. 1. marts starter 25 heldagsbørn, som er en del af kommende 0. klasse børn.  

Der har været en større mobbe-sag på nettet på 8. årgang. SSP og lokalpolitiet har været ind over. 

Der er iværksat anti-mobbe handleplan. 

Fagfordeling er så småt i gang i ledelsen. I den forbindelse er der også kommet tidsplan for 

forflyttelse af børnehaveklasse-leder og assistent fra en anden skole til Korsvejen. 

 Formanden –  

 Elevrådet  

Besøg i klasserne omkring gode gerninger var en succes. 

 Medarbejderne –  

Der bliver ringet rundt til medarbejdere fra tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant. Generel ok 

stemning, og alle er ved godt mod, selvom det er lidt hårdt. 

SFO bruger gymnastiksale og festsale, for at elever oplever varieret eftermiddag. Medarbejderne 

arbejder godt, men er lidt trætte af situationen. 

 Porten  

Porten er på skolen og har en god dagligdag. 

 

Pkt. 9 Meddelelser 

Intet. 

 

Pkt. 10 Eventuelt 

Intet. 

 

Punkt til næste gang: 

 Fotofirma 

 Årsberetning  

 

 

Næste møde er d. 23.03.21 


